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মুসলিম উম্মাহর করুণলিত্র ককান লিন কেষ হবার 
না, যতলিন না শুকর ও বানররর উত্তরসূলররা 
আমারির পলবত্র মাসলিিুি আকসা িখি করর 
কররখরে এবং আমারির লিলিলিলন ভাইরা তারির 
লনযযাতরনর স্বীকার হরে... 

এবং তারির িুরভযারের এই করুণলিত্র ককান লিন 
কেষ হরব না, যতলিন না েয়তান রালিিা ও 
লনকৃষ্ট নুসাইলররির হারত ইরাক ও লসলরয়ারত 
আমারির সুন্নী ভাইরবানরা লনযযালতত হরে... 

যা লকেু উরেখ কররলে আর যা লকেু অরোিরর 
ররয় কেরে তার লকেুই বন্ধ হরব না, যতলিন না 
আমরা কিরে উলি এবং উপযুক্ত বিিা আিায় 
কলর! আমারির এরূপ কমযকাণ্ড উম্মাহর েত্রুরির 
(মুনালিক) িজ্জার কারণ হরয় িাাঁড়ায় এবং তারা 

এরক অপরাধ লহরসরব লিলিত করর! অথি যখন 
সারালবরের সামরন প্রকারেে পলিমা কু্ররসডাররা 
সন্ত্রাসী কমযকারণ্ড লিপ্ত হয়, যখন তারা আমারির 
ভূলমগুরিা িখি করর এবং তারির টোংকবহর 
গুরিা সাধারণ িনেরণর অলধকার, সম্মান আর 
স্বাধীনতার খবয করর.. তখন ওরির কথরক ককান টুাঁ 
েব্দ শুনরত পাওয়া যায় না.. 

লবরিেী কুত্তারাও তারির মত এত িলজ্জত হয় 
না.. 

আরমলরকান সন্ত্রাসী িরির এরিন্ট হািতার 
(লিলবয়ার মুরতাি সরকার প্রধান) ও লনরিরির 
সািািীরির অনুসারী িালব করা লকেু কিাক -এবং 
লনিয়ই সািািরা ওরির িঘনে অপরাধমূিক 
কমযকাণ্ড হরত সমূ্পণযভারব মুক্ত- আর কসই সারথ 
মৃত োদ্দালির অনুসারীরির ককউ ককউ উমার 
মুখতাররর এইসব বীর উত্তরসূলররির প্রলত 
সীমাহীন ঘৃণা প্রকাে করর, যারা তারির ইজ্জত ও 
সম্মান রক্ষারথয এবং তারির ররবর আনীত দ্বীনরক 
সমুন্নত করার িরক্ষে উরি িাাঁলড়রয়রে... 

সুতরাং সন্ত্রাসী লমলিলেয়ারা তারির িীলবতরির 
পলবত্রতা ও সম্মারন আঘাত হানার পর, অতঃপর 
তারির মৃতরির পলবত্রতার উপর হিরক্ষপ 
করররে। লবকৃত আত্মার অলধকারী এই কুকুররা 
েহীিরির কবর খুাঁরড় লবপ্লবী ও মুিালহলিনরির 

আন নালির বুরিলটন – ১২ 

“আর তারা মুলমনরির সারথ যা 
কররলেি, লনরিরাই তার সাক্ষী। 
এবং তারা তারিররক শুধু এই 

কাররণ োলি লিরয়লেি কয, তারা 
মহাপরাক্রমোিী প্রেংসাভািন 
আোহর প্রলত ঈমান এরনলেি।” 

জুমাদাল আখিরাহ || ১৪৩৮ খহজরী 



 

 

িােগুরিা কবর করর আরন এবং কবনোলি 
সড়রকর উপর লিরয় মৃতরিহগুরিা কটরন কহাঁিরড় 
লনরয় আরস, অতঃপর কসগুরিা তারির লমলিটালর 
বোরারকর কেরট ঝুলিরয় রারখ.. নারী লকংবা পুরুষ, 
বৃদ্ধা অথবা লেশু কাররা মৃতরিহ এ কথরক করহাই 
পায় না.. রালিিা, কবৌদ্ধ আর ইহুলিরির মতই 
ওরির অন্তরগুরিা ঘৃণা আর প্রলতলহংসায় পূণয হরয় 
আরে, ওরির কারে িীলবত লকংবা মৃত কাররা 
ককান পলবত্রতা কনই। 

লনিয়ই একলিন আোহ সুবহানুওয়া তা'আিা 
কিহগুরিারক েয়তারনর এসব কিাসররির লবরুরদ্ধ 
অলভরযাে ও প্রমাণ লহরসরব উপলিত কররবন। 
আোহ সুবহানুওয়া তা'আিা কসলিন এই পরি 
যাওয়া িােগুরিারক অক্ষত অবিায় উিারবন, 
কিরখ মরন হরব তারা কযন এইমাত্র েহীি 
হরয়রেন... 

এই ঘৃলণত অপরাধ সংঘটরনর পূরবয তারা আরও 
বহু অপরাধ করররে, কুনিুিাহ েহরর মািিুম 
মুসলিমরির উপর অবররাধ িালর করররে, যারির 
অলধকাংেই খাবার আর পালনর অভারব মৃতুেবরণ 
করররে, অলবরাম কবামাবষযরণর ভয়াবহ ঘটনা কতা 
বিার অরপক্ষা রারখ না। আরমলরকা ও ফ্রারের 
প্রকােে সহরযালেতায় আরব আলমরাত, লমসররর 
লসলস ও তার মুরতাি কসনাবালহনীর কনতৃরে আরব 

এরিন্ট ও তারির মুরতাি প্রোসন এরত 
অংেগ্রহণ করর। 

এই কধাাঁকাময় পৃলথবীরত এ এক সীমাহীন িজ্জা, 
মুসলিম উম্মাহ িিারট তা কযন কিরের কালিমা 
এরক লিরয়রে.. মুসলিমরিররক উরে কিওয়া এই 
হীন িঘনে কমযকাণ্ডগুরিারক িূরীভূত করার 
একমাত্র কাণ্ডালর হরে হরের ঝাণ্ডাবাহী ইসিারমর 
তরুণ যুবক িি। সকি অতোিারী.. িীলবত লক 
মৃত ককান মুসলিম যারির কথরক করহাই পায়লন, 
একমাত্র উম্মাহর তরুণরাই পারর মুসলিমরির 
প্রলত বাড়ারনা ওরির নাপাক হাতগুরিা লেন্ন করর 
লিরত। এবং এই তাওলহরির সন্তারনরা 
অতোিারীরির েিযারন আঘাত হানার মাধেরম 
ওরির মূরিাৎপাটন করর োড়রব লবইযলনোহ, 
যারত অতোিারীরা তারির পূবযবতযীরির নোয় 
ইলতহারসর আিাকুরড় িায়ো করর লনরত পারর... 

 
يَن َظلَُموا َأيذ ُمنْقَلٍَب  ِ َيْعََلُ اَّلذ يَْنقَِلُبونَ َوس َ  

“...এবং েীঘ্রই অতোিারীরা িানরত পাররব 
তারির েন্তবেিি ককাথায়।” (সূরা আে শু’আরা: 
আয়াত ২২৭) 

 

 
 

 

 


